MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚR aSP 2017/04763-03/ESar

Liptovský Mikuláš: 03.10.2017

CD profil, s.r.o. (IČO: 31 615 830), ul. 1. mája 2070, 031 01 Liptovský
Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o., Jilemnického 20, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „SO 12 Rozšírenie miestnej komunikácie ul. Armádna“.
Stavebník:

-

VBREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník CD profil, s.r.o. (IČO: 31 615 830), ul. 1. mája 2070, 031 01 Liptovský
Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o., Jilemnického 20, 031 01 Liptovský Mikuláš podal clňa
09.06.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: IBV Demänová
Nižné pole Liptovský Mikuláš „SO 12 Rozšírenie miestnej komunikácie ul. Armádna“ na
pozemku parc. č. KN-C 356/5, 357/1 (KN-E 184/2) a 869/1 (KN-E 195/4) k. ú. Demänová.
Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.
Uzemné rozhodnutie na stavbu bob vydané mestom Liptovský Mikuláš, pod č. UR a SP
2012/00331-006-Le dňa 04.06.2012 a rozhodnutie o predlžení platnosti územného rozhodnutia
pod č. UR a SP 2014/04498-003-Le zo dňa 14.08.2014.
-

—

-

Mesto Liptovský Mikuláš ako prísbušný špeciálny stavebný úrad podl‘a ~ 120 zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
* 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a ~ 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povobenia v stavebnom konaní a po
preskúmaní podľa ustanovenia * 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) rozhodol takto:
Stavba lEV Demänová
Nižné pole Liptovský Mikuláš „SO 12 Rozšírenie miestnej
komunikácie ul. Armádna“ na pozemku parc. č. KN-C 356/5, 357/1 (KN-E 184/2) a 869/1
(KN-E 195/4) k. ú. Demänová sa podľa * 66 ods. 1 stavebného zákona a * 16 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
—

-
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Druh a účel povol‘ovanej stavby: inžinierska stavba

Popis stavby:
Predmetom projektovej dokumentácie je rozšírenie existujúcej miestnej komunikácie
ul. Armádna, ktorá sa nachádza v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš, v miestnej časti
Dernänová. Navrhované rozšírenie Armádnej ulice, ktorá je napojená na cestu II. triedy Č. 584,
stavebnými úpravami zabezpečí prístup k navrhovanej stavbe IBV Demänová Nižné pole
kjednotlivým domom 13V a prístup pre odvoz komunálneho odpadu, vjazd a výjazd zdravotnej
a požiarnej techniky. Usmernenie radenia dopravy bude riadend vodorovným a zvislým
značením. Rozšírenie miestnej komunikácie
vetva A začína na ceste 111584 a pokračuje
smerom juhovýchodným kde sa napája najestvujúcu poľnú cestu a budúcu miestnu komunikáciu
k novej 13V Nižné pole. Smerové a výškové vedenie komunikácie bude prispósobené ceste
111584, existujúcej miestnej komunikácii ul. Arrnádna a okolitej zástavbe.
—

—

—

Technické údaje stavby:
celková dlžka komunikácie 255,78 m
šírka komunikácie Po rozšírení 5,5 m
-jestvujúca miestna komunikácia bude rozšírená o 1,25 m
šírka jazdných pruhov —2 x 2,75 m
bezpečnostný odstup za obrubníkom —2 x 0,5 m
vol‘ná šírka miestnej komunikácie 6,5 m
funkčná trieda C3, kategória MOU 6,5/20.
-

—

-

—

-

-

—

-

Konštrukcia komunikácie:
asfaltový betón ACo 16-II
spojovací asfaltový postrek
obaľované kamenivo ACp22-II
spojovací asfaltový postrek
štrkodrva SD &. 0—32 mm
- štrkodrva SD fr. 0—64 mm
- úprava pláne
Spolu

50 mm

-

100 mm

-

150mm
170 mm
470 mm

Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
SO 12 Rozšírenie miestnej komunikácie ul. Armádna
Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
- pozemok parc. č. KN-C 356/5 k. ú. Demänová je na liste vlastníctva Č. 846 vedený ako orná
pöda.
Sáhlas na vyňatie z PP:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko
k pripravovanému zámeru na pol‘nohospodárskej póde v k. ú. Demänová pod č. OU-LM-PLO
2017/008834-2JIVA zo dňa 24.07.2017.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Jaroslav Straka - je to odborne spösobilá osoba, ktorá zodpovedá za správnosť a úplnosť
projektovej dokumentácie.
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude uskutočnená podra dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoráje súěasťou
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonávané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
-

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
odvodnenie pláne cestného telesa je zabezpečené priečnym sklonon-i 3 %‚ pozdlžnym skionom
terénu a hlbkovou drenážou. Navrhované rozšírenie miestnej komunikácie
vetva A bude
odvodnená do odvodňovacieho žľabu a UV, ktorá sa napojí do hlbkovej drenáže DN 160 dlžky
250,20 m.
pri výjazde na cestu 11/584 sa jestvujúci priepust DN 600 predlži o 2,0 m z dövodu zľiadenia
výjazdového oblúka R = 12,0 m.
vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastné
finančné náklady bezodkladne.
-

—

-

-

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osób na stavenisku, dodržať:
Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona a osobitných predpisov, upravujúce
požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy.
STN 73 6110— Projektovanie miestnych komunikácií
SYN 73 6133 —Navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií
STN 01 3466— Výkresy cestných komunikácií
SYN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy
STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných kornunikáciách
SYN 92 020 1-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb spoloěné ustanovenia
Vyhl. č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní
stavby.
Zákon NR SR č. 124/2006 Z z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Vyhl. MZP SR Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
-

-

—

.

—

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím
lehoty výstavby ojej predlženie.
Spósob uslcutočnenia stavby: dodávateľsky.
Zhotovitel‘ stavby: bude uľčený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia ~ 62 odst.1, písm.
d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný
oznámiť zhotovitel‘a stavby, predložit‘ oprávnenie na realizáciu stavieb podl‘a zvláštnych
predpisov /Obchodný zákonník, Zivnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.
Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávat‘ ~eodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačné
-
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overenie vybraných geodetických a karto~rafických
a kartografom a ~red1ožiť na stavebný úrad.

činností

autorizovaným

~eodetom

Podrobnejšie požiadavky na zabezpeČenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hI‘adiska
životného prostredia, podinienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z
hl‘adiska architektúry:
stavebník je povinný bezodkladne oznámíť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe
/~ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona!,
stavebník je povinný umožníť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania SSD,
na stavbe musí byť k dispozícii dokunientácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby,
na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník) ktorý sa končí dňom, ked‘ sa
odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
stavebník je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a
dátum stavebného povolenia,
zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS
odstránit‘ a pozemok dať do póvodného stavu,
stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup na susedné pozemky,
zhotovitel‘ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
-

-

-

-

-

-

-

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :
pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia
existujúcich inžinierskych sieti u príslušných správcov a vytýčíť ich na tvare miesta. Dodržať
ochranné pásma, STN ‘73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzat‘ tak, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných
nehnuteľností.
odvedenie dažďových vód z pozemku a zo stavby viesf tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu
susedných nehnuteľností.
po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.
-

-

-

-

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva
Súhlasí s projektovou dokumentáciou a $ vydaním stavebného povolenia pre navrhovanú stavbu
za dodržania nasledovných podmienok;
1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona
-

-

-
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o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (mobilně zariadenie na
zhodnocovanie bitúmenových zmesí) pred zneškodnenírn (skládka odpadov). Na stavenisku
je potrebné vyčleníť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečíť ho
spósobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned‘
odvážať.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
Z vodohospodárskeho hľadiska $ rozšírením miestnej komunikácie ul. Armádna súhlasíme
s tým, že pri realizáciiprác nebudú narušené existujúce vodo hospodárske objekty (vodovod
a kanalizácia).
-

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemuých
komunikácií a verejných priestranstiev
S vydaním stavebného povolenia na navrhovanú stavbu súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
1. Pred začatím realizácie prác je stavebník povinný v súlade s * 3 ods. 2 zákona č.
135/1961 Zb. požiadať mesto Liptovský Mikuláš, Po predchádzajúcom súhlase dopravného
inšpektorátu o určenie dočasného dopravného značenia. K žiadosti je potrebné pripojiť
okrem vyjadrenia okresného dopravného inšpektorátu aj overenú projektovú dokumentáciu
vypracovanú odborne spósobilou osobou.
2. Pred realizáciou stavby je stavebník povinný, v súlade s ~ S zákona č. 135/1961 Zb.
požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych
komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie). K žiadosti je potrebné priložiť právoplatné
povolenie stavby, vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom
Mikuláši a odsúhlasenú situáciu dočasného dopravného značenia.
3. V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia siete verejného osvetlenia mesta
Liptovský Mikuláš. O vytýčenie podzemnej siete elektrického vedenia verejného osvetlenia
je potrebné požiadaf Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.
-

-

-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
S navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej póde súlilasí za dodržania týchto
podmienok:
1. Zabezp~čiť základnú starostlivost‘ o poľnohospodársku pódu, na ktorú holo vydané toto
stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom
samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humózneho horizontu poľnohospodárskej pödy do min. hlbky 30 cm
a zabezpečíť jej hospodárne a úč&né využitie na nezastavanej časti pozemku parc. ě. KN-C
356/5 vo vlastníctve žiadatel‘a.
3. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľností podľa ~ 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pol‘nohospodárskeho
pozemku
orná póda na zastavané plochy a nádvoria, prípadne na ostatnú plochu
s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu
pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.
-

-

-

—

Liptovská vodárenská spoloěnosť a.s., Liptovský Mikuláš
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
1. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej
-
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správe., akt aj vodovodné a kanalizačně prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti. Presnú trasu
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime na základe predloženej objednávky.
Kontakt: Ing. Danek, 0905 997 903 —vodovod.
2. Pri výstavbe hlbkovej drenáže žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovod
averejnej kanatizácie v zrnysle zákona č. 442/2002 Z. z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho
pódorysného okraj a potrubia na každú stranu.
3. Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na revíznych kanalizačných šachtách
žiadame upraviť do výšky budúcej nivelety spevnených plóch. K úprave kanalizačných
poklopov žiadame použif zálievkovú rýchlo tuhnúcu hmotu pre zabudovanie poklopov
a dodržanie technologického postupu podľa odporúčaní daného výrobcu. Pre tieto účely
odporúčame použit‘ napríklad systémy Ergelit, Izolsan, Hevolit. Po konzultácii, predložení
certifikátov a odsúhlasení s prevádzkovateľom je možné použif aj výrobky mých výrobcov
splňajúce požadované vlastnosti.
4. V prípade, že pri realizácii stavby dójde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach
v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908
0916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
5. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí žiadame prizývať zástupcu našej
spoločnosti, inak nebudeme súhlasif s kolaudáciou stavby. Kontakt Ing. Hán tel. Č. 0908
916 580, p. Hričák tel. č. 0905 701 932.
6. Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potrebu PD skutočného vyhotovenia
a geodetické zameranie aj v digitálnej foťme v tvare * .dgn (čitateľné pre prostredie
MicroStation).
—

SPP distribúcia, a.s., Bratislava
V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia —NTL plynovod BN 200 0CL
a NTL plynovod D 110 PE (‚‘o výstavbe).
S vydaním stavebného povolenia na navrhovanú stavbu súhlasí za dodržania nasledujúcich
podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:
Pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatím vykonávania mých činností je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčeni~ existujúcich plynárenských zariadení na
základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat‘ na adresu: SPP distribúčia, a.s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle ~yww.spp
distribuci a. sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
aialebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykoná bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne I hodinu,
stavebník je povinný oznámit‘ začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. ±421 52242 5201) najneskbr
‘7 dní pred zahájením plánovaných prác,
stavebník je povinný zabezpečit‘ prístupnosť plynárenských zariadeni počas realizácie
činnosti z dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umožnit‘ zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
—

—
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

stavebník je povinný realizovat‘ výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú
stranu od obrysu existuj úcich plynárenských zariadení v súlade s SYN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynáľenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,
ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výhražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k kýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sana tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu,
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat‘ také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úľovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadit‘ do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
upozorňujeme, že SPP-D může pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podat‘ podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOl), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom pásme alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €‚
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TEP) najmä TEP 700 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohl‘adniť existenciu plynárenských zariadení alalebo
ich ochranných a/abebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný v súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržat‘ rninimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 aTPP 906 01,
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle * 79 a ~ 80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzeniné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Okresné riaditel‘stvo policajného zboru, ODI, Liptovský Mikuláš
S vydaním stavebného povolenia na navrhovanú stavbu súhlasí, taktiež súhlasí s projektom
dočasného a trvalého dopravného značenia za dodržania nasledovných podmienok:
Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámit‘ na ODI OR PZ Liptovský
Mikuláš, tel.: 0961 453 511 alebo 0961 453 510.
Práce je potrebné realizovať v čo najkratšom inožnom čase, tak aby bola čo najmenej
dotknutá bezpečnosť a plynulosť na dotknutej komunikácii.
Dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV
SR Č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a tiež v súlade s SYN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
Ziadatel‘ zodpovedá za funkčnost‘ a správnost‘ dopravného značenia /zariadeniai.
Je potrebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SC ZSK detašované pracovisko
Liptovský Mikuláš, ktoré sa vzťahuje k cestám IL triedy.
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplnit‘ trvalé a dočasné
-

-

-
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-
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dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosf cestnej premávky, alebo
verejný záuj em.
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alalebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dójde do styku v záujmovom území.
Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. požaduj ú dodržať Všeobecné
podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásrnom (* 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie ~ 65 zákona č. 351/2011 Z. z. O ochrane proti
rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnost‘ uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. aialebo DICI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskór pred
spracovanfm projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : Ján Babál, jan.babal~telekom.sk,
±421 444328456.
4. V zmysle ~ 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakreslit‘ priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle ~ 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z.je
potrebné uzavrief dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkorn dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovat‘ prekládku
SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat‘
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriad‘ovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sjet‘, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., ai‘alebo DICI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit‘ nadzemnú siet‘ proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinnosti podl‘a ~ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v platnom zneni.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol‘vek
dóvodov pokračovat‘ po torn, ako vydané vyjadrenie strati platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Fred realizáciou výkopových prác
8
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je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tornu, že na Vašom záujmovorn
území sa móžu nachádzat‘ zariadenia mých prevádzkovatel‘ov, ako sú napy. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel‘a na
povinnost‘ vyžiadat‘ si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel‘ov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov
dodržat‘ pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyj adrenia.
12. Ziadatel‘ móže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel‘
nie je oprávnený poskytnuté inforrnácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímat‘ alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti S~ovak Telekom, a.s.
13. Ziadatel‘a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadatel‘a povinnosti požiadať o vytýčenie.

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., Žilina
S navrhovanou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
1. V predmetnej lokalite katastra stavby resp. vjej blízkosti sa nachádzajú nadzemné MN
vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu
týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia
(červenou plnou VN vedenia 22 kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné,
zelenou plnou NN podzemné).
2. Od uvedených energetických zariadeni žiadame dodržat‘ ochranné pásmo v zmysbe
zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STR (NN
vzdušné vedenie na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú
stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej
sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčif.
4. Presnů trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovate1~sse-d.sk vytýči určený
pracovník SSE-D, a.s.
5. Pri manipulácii s mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako
aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné
bezpodmienečne predjednat‘ postup prác na stredisku Udržby Liptovský Mikuláš.
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí
realizátor prizvat‘ zástupcu SSE-D, a.s. z prislušného strediska Údržby na kontrolu
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto
vyjadrenia.
7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržat‘ manipulačný priestor
-
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min. 1 meter na každú stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujerne upozorniť, že v danej lokalito sa rnóžu nachádzať aj vedenia
tretích osób.
9. Platnost‘ tohto vyjadrenieje obrnedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

-

-

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa
11.04.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 31.03.2017;
Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., Zilina zo dňa 23.05.2017; Liptovská vodárenská
spoloěnost‘, as., Liptovský Mikuláš zo dňa 27.,03.2017; Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa
08.06.2017; Správa ciest ZSK, Zilina, tsú pro región Liptov, Zilina zo dňa 17.03.2017; Okresné
riaditeľstvo PZ ODI Liptovský Mikuláš zo dňa 22.04.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
pozemkový a lesný odbor zo dňa 24.07.20 17
—

.

Stavba nesmie byt‘ začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
~ 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráea platnost‘, ak do dvoeh rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia ~ 76 stavebného zákona užívať ten na
základe kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmysle ~ 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych
nástupeov konania.
Rozhodnutie o nátnietkach účastníkov konania:
Podmienkam Správy ciest Zilinského samosprávneho kraja, Zitina teehnicko-správneho
úseku pre región Liptov, Liptovský Mikuláš pod ě. 2/2017/320/tsú-108 zo dňa 17.03.2017
a to:
Podmienkv real izácie stavby v napojení na cestu 11/584:
1. úpravou napojen/a nebude narušená funkčnosť odvodnenia cesty 11/584,
2. zrážková voda z napojen/a nebude ste/cat‘ na cestu 11/584,
3, odvodnenie napojen/a bude realizované do navrhovaných odvodňovacích systémov MK,
4. práce na zriadení napojen/a budú realizované pod ochranou čiastočnej uzávierky cesty 11/584,
5. začat/e a ukončen/e prác na zriadení nap ojenia oznámi stavebník zástupcovi správcu
komunikácie —p. Vyšný, tel.: 0918 370 176,
6. práce na napojení žiadame realizovat‘ v termíne apríl september bežného roka,
7. záručná lehota na práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia
stavebného úseku cesty zástupcom správcu komunikácie
8. Odo dňa zásahu do telesa cesty do termínu písomného prevzatia stavebného úseku cesty
konečnej asfaltovej úpravy zasiahnutého úseku cesty medzi stavební/com a zástupcom SC ZS‘K sa
úsek stavby na ceste stáva staveniskom. Stavebník preberá zodpovednost‘ za všetky škody
vzniknuté tretím osobám z titulu stave bnotechnické ho stavu cesty.
—

—

Trvalé dopravné značen/e:
na ceste 11/584 nebude vykonaná zmena trvalého ZDZ.
SC ZSK súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty 11/584 na čas nevyhnutne potrebný pre úpravu
napojen/a a vykonanie stavebných úprav cestného telesapo zásahu do riadneho stavu.

-
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Upozornenie!
Ku kolaudačnému konaniu stavby predloží stavebník stave bnému úradu „Preberací protokol
o prevzatí stavby“ o odovzdaní a prevzatí stavebného úseku cesty medzi stavebníkom a SC ZSK.
Bez kladného stanoviska správcu cesty ku stavebným úpravám cesty nebude vydané kolaudačné
rozhodnutie!

stavebný úrad v pinom rozsahu vy h ov e I.
Odóvodnenie:
Stavebník CD profil, s.r.o. (ICO: 31 615 830), ul. 1. mája 2070, 031 01 Liptovský
Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o., Jilemnického 20, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa
09.06.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskotri Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: IBV Dernänová
Nižné pole Liptovský Mikuláš „SO 12 Rozšírenie miestnej komunikácie ul. Armádna“ na
pozemku parc. č. KN-C 356/5, 357/1 (KN-E 184/2) a 869/1 (KN-E 195/4) k. ú. Demänová.
Uzemné rozhodnutie na stavbu bob vydané mestom Liptovský Mikuláš, pod č. UR a SP
2012/00331-006-Le dňa 04.06.2012 a rozhodnutie o pľedlžení platnosti územného rozhodnutia
pod č. UR a SP 2014/04498-003-Le zo dňa 14.08.2014.
Stavebný úrad po posúdení žiadosti oznámil dňa 16.06.2017 podľa ~ 61 ods. 4 stavebného
zákona a v súlade s ustanovením ~ 3a ods. 4 zákona č. 135/196 1 Zb. cestného zákona začatie
stavebného konania verejnou vyhláškou. Vzhl‘adom k tornu, že podaná žiadosť spolu
s predloženými dokiadmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad p~e posúdenie
navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobľe známe pomery staveniska, stavebný úrad
upustil v zrnysle * 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia,
dokedy mohli byť uplatnené prípadné nárnietky a pripomienky.
V stanovenej lehote boli správnemu orgánu doručené podmienky od účastníka konania Správy
ciest ZSK Zilina, ktoré boli správnym orgánom akceptované a zahrnuté do podmienok
stavebného povolenia.
Stavebník v zmysle podmienky územného rozhodnutia predložil posúdenie únosnosti zemnej
pláne, podkladných vrstiev a AB krytu a protokol rázovej zat‘ažovacej skúšky na existujúcej
miestnej komunikácii ul. Arrnádna.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach * 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a ~ 8 vyhl. č.
453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokurnentácia stavby splňa požiadavky určené ~ 43d a
43e, ~ 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, * 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a
príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V
priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dövody, ktoré by bránili povoleniu
stavby.
-

—

-

Správny poplatok zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov do
pokladne mesta Liptovský Mikuláš: pol. č. 60 písm. g) = 200,00 eur.
Vlastníctvo preukázané: na základe výpisu z listu vlastníctva Č. 846 k. ú. Demänová, vydaného
Okresným úradom, katastrálnym odboroni Liptovský Mikuláš dňa 20.04.2017.
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Poučenie:
Podľa * 53 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať. Odvolanie podl‘a * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoíočného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ul. Štúrova 1989 41, Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Nám. Osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podl‘a ustanovení Správneho
súdneho poriadku.

Ing.
Č~ PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ~ 69 ods. 2 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým
spósobom, najmä v miestnej tlačí, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej
lehoty je dňom doručenia.

13-10-2017
Vyvesené dňa‘

20-10-2017
Zvesené dňa~

Zverejnené mým spósobom: ~ ~
MESTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ
MESTSK ÚRAD
031 42 LIPTOVSKY MII4ULAŠ
O.

Odtlačok peČiatky a podpis
oprávnenej osoby

Á NMWO

Doručuje sa
Učastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto
pozemkom a stavbám mé práva, ak ich vlastnícke a mé práva k týrnto pozemkom a stavbám
möžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle * 69 ods. 2
stavebného zákona.
Na vedomie
JOPAING, s.r.o., Jilemnického 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
Správa ciest ZSK, M. Rázusa 104, 01001 Zilina
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrovai989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ZP a dopravy, odd. CD, PK, a VP, Stúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
OU Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš
OU Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš
OU Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
osloboditeFov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš
Správa ciest Zilinského samosprávneho kraja, technicko-správny úsek pre región Liptov, Pod
Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Stefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SSE Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Ing. Jaroslav Straka, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš projektant
—

—
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